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 :ملخص
وحتركها على  يف عهد الرئيس أمحدي جناد تهدف هذه الدراسـة إىل الكشف عن أبعـاد األنشطة اإليرانية يف إفريقيـا

حيث .الصعيد السيـاسي واألمين واالسرتاتيجي، والبحث يف أهداف هذه األنشطة اليت تشكل الركيزة األساسية لقوة إيران الناعمة

قوتها الناعمة استغالل بناء و من خالهلا اجلمهورية اإلسالمية حتاول من أربع مراحل مقاربة عن فريقياا يراني يفاإل تكشف عملية النفوذ

، حيث واالقتصادية والعسكرية يف إطار سعيها لتحقيق نفوذها والدبلوماسية من خالل األبعاد الثقافية، للتغلغل يف القارة اإلفريقية

، كما تهدف لتوسيع حضورها الدبلوماسي رفيع املستوى يف القارة السمراء، وتكثيف العالقات الثقافيةإىل استغالل  إيرانتسعى 

 يف املنطقة وُ تظهر حتركات إيران .عالدفا يف للتعاون املستقبليإرساء األساس و، العالقات االقتصادية و متتينها مع الدول اإلفريقية

 خصائص فهم تساعد وميكن للنتائج الواردة يف هذه الدراسة أن ،تستهدفها البلدان اليت ئصوخصا سياستها اخلارجية يف أيضا أولوياتها

 .العامل  يف مناطق أخرى منعالقاتها الثنائية وعموماً   إليران السياسة اخلارجية

السياسة  ،النفوذ الشيعي القرن اإلفريقي ودول غرب إفريقيا، السياسة اخلارجية إليران، القوة الناعمة، :الكلمات املفتاحية

 .اإلقليمية

Abstract : 
This studyaimsto reveal thedimensions of theIranian activitiesinAfricaat the 

political, securityandstrategiclevel, and itsobjectivesinthese activitieswhich isthe basic 
foundationfor thesoftpower of  Iran.The case of Iran’s outreach to Africareveals a four-
stage approach by which Iran is attempting to build and exploit its soft powerthrough 
culture, diplomacy, economics, and defense. In attempting to expand influence, Iran 
encourages and exploits cultural ties, conducts frequent high-level diplomatic exchange, also 
attempts to expand economic relationswith the African states, and lays the groundwork for 
future cooperation in defense. Thus,Iran’s activity in Africa is a model of their strategic 
conduct that allows better understanding of Iran’s foreign policy pattern of behavior and 
its bilateral relations in other regions of the world. 

Key words : Iran’s Foreign Policy, Soft Power, African Horn And West African Countries, 
ShiiteInfluence, Regional Policy. 
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 :مقدمة
الداخلي،  املستوى على سواء عديدة تغريات األخرية السنوات يف إيران شهدت

 وحتركات بتوجهات اخلارجي املستوى على كذلكوثقافًيا، و واجتماعًيا واقتصاديًا سياسًيا

 دورها أو اإلقليمي لدورها إيران تصور إطار يف خمتلفة خارجية دوائر يف النطاق واسعة

 ، وارتبطتسارعةامل والدولية اإلقليمية املتغريات ظل يف األحيان، بعض يف لإلقليم العابر

 هو ما يتجاوز حنو على اإلقليمية القضايا يف مباشرة أو غري مباشرة بتدخالت ذلك كل

 واسعة نقاشات إثارة إىل ذلك وأدى اإليرانية، الوطنية املصاحل خلدمة بالنسبة عادة مفهوم

 السنوات خالل إيران فقد جنحت املختلفة، وانعكاساته اإليراين اخلارجي الدور أبعاد حول

 يف هاًما رقًما نفسها من جتعل أن يف 7112غزو العراق عام عقب  وبالتحديد املاضية القليلة

 إقليمًيا أوسع جماالت إىل وتأثريها نفوذها ميتد ألن وتطلعت األوسط الشرق معادلة

 اإلدارة أعلنته ما واكبت اليت والدولية اإلقليمية املتغريات من ذلك يف ودولًيا، مستفيدة

 اإلرهاب، وغزو علي احلـرب من بوش جورج السابق الرئيس األمريكي األمريكية يف عهد

حيث  خلخلة واضطراب جيوساسي وجيواستراتيجي من ذلك أحدث والعراق، وما أفغانستان

 خمتلف يف تواجدها لتفرض خمتلفة أصعدة على التحرك يف فرصتها إيران فيها وجدت

 عديدة مناطق يف تأثريها إىل مد واجتهت وفلسطني العراق يف خاصة اإلقليمية القضايا

 . األفريقي والقرن أفريقيا منطقيت شرق أفريقيا، خاصة مثل أمهية جيوستراتيجية ذات

ُتوصف عادة بأهنا بالغة  اليت اإليرانية اإلقليمية على الرغم من أن السياسةو

 إىل عموما وهتدف الفت بشكل براغماتية الواقع يف إال أهنا لالستقرار، عزعةومز الطموح

 إليران اخلارجية السياسة جوهر ، حيث ينصب1واملواجهات العنيفة االضطرابات جتنب

 :على

 .نفوذها حميط داخل وثقافية، اقتصادية هيمنة السيما إقليمية، هيمنة بسط -

  .نفوذها بإستمرار جمال توسيع -

 .الذي يضمن هلا اهليمنةاإلقليمي  حتقيق االستقرار -

 من لكل مشكلة دائمًا متثل اخلارجية إيران سياسة طاملا كانت: إشكالية الدراسة

 إرباك حمل أهنا إذ العملي، املستوى على أو التحليلي املستوى على سواء معها، يتعاملون

 بالقومي الديين فيها يتداخل تعقيدا، حيث أكثر بشكل ُتصنع ألهنا فقط ليس حقيقي،

 قد كانت أساسية تصورات متس متغريات أيضا تشهد ألهنا لكن بالربغماتية، والثورية

                                                 
1 - Julien Saada, “La stratégie politique iranienne: idéologie ou pragmatisme? ”, Revue 

internationale et stratégique, no 69, 2008, pp. 55-68. 
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 أن األوىل، :مسلمتان أهنما أحيانا يظهر بنقطتني، األقل على ترتبط ما، لفترة استقرت

 هناك وأن واحد، بصوت ال تتحدث طهران أن هو املاضية، الفترة خالل استقر الذي التصور

 مع يتعاملون من وعلى املسائل ذات األمهية امللحة، يتداوالن إيران يف كبريين معسكرين

 أنه أم عليه، متفق هنائيا توجها ميثل ما يصدر كان إذا فيما الوقت طوال يفكروا أن إيران

 وقد الداخلية، القوى ملوازين وفقا احلاجة، وقت عنه النكوص وميكن تيار، توجه ميثل

 على تقتصر الداخلية القوى مراكز تعد فلم كانت، مما تعقيدا أكثر النقطة تلك أصبحت

 كاحملافظني مركبة، توجهات ذات للسلطة جديدة مراكز ظهرت وإمنا واملعتدلني، احملافظني

 تراوح إيران سياسة أن دائما مفهوما كان أنه الثانية،أما  .1اجلدد ومؤسسة احلرس الثوري

 التوجهات أمناط اكتشاف ببساطة املمكن من وكان ،"الرباغماتية"و "العقائدية"بني  مكاهنا

أيضا،  سهلة القضية تلك تعد ومل اآلخر، الطرف من أكثر املعادلة طريف أحد حنو متيل اليت

 على واللعب األدوار وتوزيع واملراوغة باإلثارة اإليرانية اخلارجية السياسة اتسمت حيث

جتاه دوائرها  اإليرانية السياسة طبيعة على املالبسات هذه كل انعكست وقد ،2الزمن عامل

بشـأن  عميق نقاش إىل حيتاج سلوكا لسياساهتا، وأفرز حتديا ما شكل وهو ،اإلقليمية

هذه  يف سنسلط عليه الضوء ما هوو .حتركاهتا ضمن دوائر نفوذهـا اإلستراتيجية

 اإليراين السعي إطار يف الدائرة اإلفريقيةيف  إيران حتركات من خالل رصـد الدراسة

 على اإلجابة الدراسة رئيسية، وسنحاول من خالل هذه إقليمية كقوة مكانة إيران لتدعيم

؟ هي أهدافها يف القارة اإلفريقيـةمـا هي طبيعة املصالـح اإليرانيـة ومـا : التالية األسئلة

 يف الدراسة حيث تبحث، واته ؟وما حجم وحدود تأثري الدور اإلقليمي اإليراين وأد

 يف يتمثل متكرر وضع عن كذلك وتكشف حدة، على دولة إفريقية كل مع إيران عالقات

 تقود ذلك إجياد حتالفات عرب إقليمية ومناطق نفوذ يف القارة اإلفريقية، يف إيران رغبة

 على املضطرب للقارة السمراء وضرورات احلصول اإلقليمي عززها الوضع عديدة عوامل

حترص القيادة اإليرانية على تأكيد عدد من املرتكزات  اإلجيايب، حيث والتأثري التعاون

 :ولعل أمههـا األساسية للسياسة اإليرانية يف إفريقيا

 . إبراز الصورة القومية للدولة اإليرانية كنموذج تنموي -

                                                 
، ص ص 7112، 0دار الفارايب، ط: خليل أمحد خليل، بريوت: ، ترإيـران الثورة اخلفيةتريي كوفيل،  -1 

252- 253.  
2 -Farhad Khosrokhavar , “La politique étrangère en Iran: de la révolution à l'axe du Mal” , 

Politique étrangère, vol. 1, 2003, pp. 77-81. 
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ات وتقدمي التأكيد قدرات إيران كشريك تنموي مع إفريقيا قادر على طرح املبادر -

املساعدات الالزمة لدعم العملية التنموية يف القارة اإلفريقية، وفًقا ملبادئ االحتاد 

 . اإلفريقي

 . إظهار التضامن اإليراين مع القضايا اإلفريقية -

 . تنشيط دور اجملتمع املدين يف تفعيل العالقات اإليرانية اإلفريقية -

 :طبيعة التحركـات اإليرانيـة يف إفـريقيـا - أوال
تأيت التحركات اإليرانية جتاه القارة األفريقية كنتاج للتحوالت اليت شهدهتا 

فاملتابع ألدبيات  السياسة اخلارجية اإليرانية منذ عهد الرئيس حممد خامتي من ناحية،

الفكر اإلستراتيجي اإليراين منذ بداية العقد املاضي يلحظ وجود رؤية واضحة حول 

مل تعد تركز على األبعاد  اليتأولوية أفريقيا يف أجندة السياسة اخلارجية اإليرانية، و

االقتصادية فقط، ولكن تبنت مفهوم أمشل حيوي أبعادا سياسية وثقافية، ومل تعد تقوم 

رفض أو تأييد موقف ما وإمنا بناء على موقف مدروس وحتليلها اخلاص للمجتمع  على

وقد اتسع نطاق . 1الدويل والسعي إىل تقدمي رؤية إيرانية للنظام الدويل ودور إيران فيه

العالقات اإليرانية األفريقية بشكل كبري منذ بداية األلفية اجلديدة، فعلى سبيل املثال 

عقدت القمة  7101دولة أفريقية، ويف منتصف  21 أكثر من متتلك إيران سفارات يف

دولة أفريقية، بينهم رؤساء ووزراء  31األفريقية اإليرانية يف طهران مبشاركة ممثلني عن 

أضف إىل ذلك أن إيران باتت تتمتع بصفة العضو املراقب يف  ودبلوماسيون، ورجال أعمال،

، احتلت 7115جناد إىل السلطة عام ومع وصول الرئيس امحدي . االحتاد األفريقي

القارة األفريقية أولوية يف حكومته واندفعت الدبلوماسية اإليرانية صوب أفريقيا بصورة 

وحده قام كبار املسؤولني اإليرانيني بنحو عشرين  7112مل يسبق هلا مثيل، ففي عام 

ار املسئولني تزور وما فتئت القيادة اإليرانية على مستوى الرئاسة وكب. 2زيارة ألفريقيا

العواصم األفريقية بشكل دوري، ولعل الزيارة اليت قام هبا الرئيس أمحدي جناد يف 

إىل كل من غانا وبنني والنيجر تعكس هذه التوجهات اإليرانية  7102منتصف أفريل 

                                                 
مركز الدراسات التطبيقية : جلزائرا ،7171إيران مستقبل املكانـة اإلقليمية عام وليد عبد احلي،  - 1

 .07 -00، ص ص 7101واالستشراف، 
2 -Amir M.Haji-Yousefi , “Iran's Foreign Policy during Ahmadinejad: From Confrontation to 

Accommodation”, p 15. In (http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2010/haji-yousefi1.pdf), 

accessed march 10 , 2014. 

http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2010/haji-yousefi1.pdf
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 دول إفريقيا، والسيما شرق لدول خاصة أمهية إيران حيث تويل ،1 الناعمة حنو إفريقيا

 ، حيثالسودان مقدمتها ويف األمحر البحر امتداد على املتواجدة فريقي والدولاإل القرن

 وعسكرية سياسية بنشاطات للقيام وخصًبا واسًعا مرتًعا إفريقيا إيران منطقة شرق تعترب

  .واقتصادية

 اكتساب إىل تسعى اليت العامة إيران إستراتيجية يف تندرج السياسة هذه إن

 مثل بؤر يف األوسط الشرق يف الكربى الدول هبا تتمتع اليت لتلك املماثلة اهليمنة واملكانة

 الالتينية أمريكا يف أخرى ودول الفلسطينية والساحة ولبنان  وسورياعريبال اخلليج

 القرن ودول إفريقيا شرق دول جتاه إيران إستراتيجية إن وعملًيا، وآسيا، وإفريقيا

 األهداف حتقيق إىل ترمي األمحر البحر شواطئ على تتواجد اليت والدول اإلفريقي

 : التالية

الثالث  العامل لدول يعود للغرب مناوئ حمور من كجزء السياسي نفوذها ترسيخ -أ 

 .والغرب األمريكية الواليات نفوذ بتهميش القيام مع تثبيته إيران حتاول

 على املفروضة العقوبات خلفية على اإليرانية االقتصادية املصاحل تطويـر -ب 

 .األخرى القارات يف متسها واليت إيران

 أو إيرانية -إسالمية منظمات بواسطة ذلك كان سواء اإلسالمية الثورة تصدير -ج 

 مع السكان وجتنيد الشيعية الدعائية املواد وترويج لنشر استخدامها يتم ثقافية مراكز

 تعيش اليت اجلاليات أو اإلسالمية الدول متتلكها اليت احملتملة اإلمكانيات باستغالل القيام

 2. شرق إفريقيا دول يف

 ُهتدد أن شأهنا من اليت واملوانئ الدول يف وحبرًيا برًيا اإليراين الوجود ترسيخ - د

 البحر مشارف على وخاصة واملتأزمة، العصيبة األوقات يف احليوية اإلحبار خطوط على

 .األمحر

 التابعة الرئيسية الصراع ساحات إىل تقود وبرية حبرية خطوط إقـامة -هـ

واملساعدات  القتالية الوسائل هتريب طريقها عن سيمكن واليت األوسط الشرق يف إليران

                                                 
1 -Michael Rubin , “Africa: Iran’s Final Frontier? ” , Aei paper , Washington: American 

Enterprise Institute for public policy reaserch , No. 2 , (April 2013) , p 14 , 
in:(http://www.aei.org/files/2013/04/16/-africa-irans-finalfrontier_145228692703.pdf),accessed march 

10, 2014. 
2 -Ali Mousavi Khalkhali,“ What Is Iran Looking for in Africa? ”, Iran Review , (November 

21, 2010) , in: 

(http://www.iranreview.org/content/Documents/What_Is_Iran_Looking_for_in_Africa_.htm),accessed 

March 10, 2014 
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 خاصة أمهية اإليرانيون يويل السياق، هذا اللوجستية للحركات اليت تدعمها إيران، ويف

حركة املقاومة  لسيطرة خيضع الذي غزة قطاع إىل من السودان التهريب عمليات ملسار

 نفوذها لتعزيز إيران هامة أخرى متتلكها ورقـة 1.مصر طريق عن ،(محاس)اإلسالمية 

 االقتصادية العالقات توسيع يف تتمثل أخرى إستراتيجية مناطق إفريقيا، ويف يف السياسي

 دول مع عالقتها االقتصادية ترسيخ على العمل إيران ُحتاول حيث ،"النفط دبلوماسية"ويف 

 مشاريع عليها وتعرض رئيسي وتأثري نفوذ كمسار عامة، إفريقيا دول ومع إفريقيا شرق

شابه، حيث تسعى إيران  وما واملساكن السدود وإقامة والطاقة الزراعة جماالت يف خمتلفة

 دول مع االقتصادي التجاري التعاون خالل من العامل، يف مركزها االقتصادي إىل تعزيز

 وأن خاصة إفريقيا يف اجملاالت من لكثري اإليرانية التكنولوجيا تصدير ظل يف القارة،

 التطور، غاية يف هلا بالنسبة ستكون اليت التكنولوجيا هذه يف كبري نقص تعاين إفريقيا

 النامية للدول التكنولوجيا هذه تصدير عن الغربية الدول لتراجع يرجع بالطبع وهذا

 . بالطبع اإلفريقية الدول ومنها

 :أهـداف وأدوات السياسة اإليرانية يف إفريقيا - يانثا

الفارسي -يكشف التتبع التارخيي لسلوك الدولة يف الفضاء احلضاري اإليراين

تصور التفوق احلضاري : جتاه حميطها اإلقليمي عن غلبة مستني رئيسيتني، أوالمها

ول يف الطيف الواسع من ومن دون الدخ. الزنوع إىل التمدد اإلمرباطوري: والقومي، ثانيهما

العوامل العرقية، واجلغرافية، والسياسية، والثقافية اليت أسهمت يف تشكل هاتني السمتني، 

فإنه من اجللي أهنما كانتا العامل األكثر حضورا يف حتديد جوهر األمناط املختلفة 

الفارسي، /للعالقات اليت أرستها الدول املختلفة، اليت نشأت يف الفضاء احلضاري اإليراين

شهدت العالقات اإليرانية اإلفريقية منو ملحوظا  ضمن هذا السياق. جبواره اإلقليمي

خالل السنوات األخرية، وقد تزامن هذا النمو مع تصاعد جمموعة من األزمات الداخلية 

واخلارجية اليت واجهاهتا إيران، وكان يف مقدمتها أزمة امللف النووي، مما كان له أكرب 

حتديد األهداف اليت تسعى إليها إيران من وراء ترسيخ عالقاهتا مع الدول األثر يف 

 .األفريقية

 

                                                 
1 -Charlie Szrom , “Ahmadinejad in West Africa: What Iranian Outreach to the Region 

Reveals about Tehran’s foreign policy ” , A report by the critical threats project of the 
american enterprise institute,)August 3ed 2010(, p p 11-12 , in: 

(http://www.irantracker.org/sites/default/files/pdf_upload/analysis/Ahmadinejad_Iran_West_Africa_Szro

m_CriticalThreats20100803.pdf) , accessed March 11 , 2014. 
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 :التشيع السياسي -أ

حيث جتاوزت األهداف اإليرانية يف أفريقيا األهداف املذهبية واإلنسانية 

وهي نشر املذهب الشيعي ونصرة املستضعفني ضد  التقليدية اليت تسعى إليها إيران،

، بل استخدمت إيران نشر 1املستكربين يف أي مكان يف العامل، واليت أقرها الدستور اإليراين

فمن ناحية تعمل  ،التشيع كأداة لتحقيق أهدافها األخرى وحتقيق التقارب مع دول القارة

 العامل، لذلك تصر على التأكيد إيران على البحث عن حلفاء مناوئني للقوى الغربية يف

على ما تعرض له األفارقة من استغالل على يد القوى الغربية خالل املرحلة االستعمارية، 

حيث أطلق الرئيس اإليراين أمحدي جناد يف املنتدى اإليراين األفريقي دعوة إىل بناء 

إىل إعداد الرأي  وبذلك تسعى القيادة يف إيران 2.نظام عاملي جديد بديل للنظام احلايل

العام اإلفريقي ليقف إىل جانبها يف حالة اختاذ الصراع بني طهران وبني وواشنطن 

وحلفائها شكل معركة دبلوماسية حادة داخل األمم املتحدة، وجملس األمن الدويل، أو يف 

وال تكتفي إيران بالعودة إىل املاضي  3 .حالة انزالق هذا الصراع إىل مواجهة عسكرية

ى منه كل ما يؤيد خطواهتا، بل تعمل على مساندة الدول األفريقية اليت ترى أهنا لتستق

مضطهدة من القوى الغربية، فتدعم كل من السودان وزميبابوي، وترى أن ما جيمعها 

بالدولتني هو التعرض لالضطهاد الغريب، فأثناء زيارة أمحدي جناد زميبابوي يف أفريل 

لربط بني النظام يف إيران وزميبابوي من حيث وقوعهما ، تعمد الرئيس اإليراين ا7102

 4. حتت طائلة االستهداف

 :النووي هاحشد االصوات لدعم برناجم -ب

حاولت إيران استثمار تقارهبا مع الدول األفريقية يف دعم برناجمها النووي، من 

 ملساندة هذا الربنامج، خالل توجيه الكتلة التصويتية للدول األفريقية يف األمم املتحدة،

                                                 
تنظيم '' إىل  01من الفصل األول من الدستور اجلمهورية اإلسالمية إليران، يف البند  (2)تشري املادة  - 1

السياسية اخلارجية للبالد على أساس املعايري اإلسالمية وااللتزامات األخوية جتاه مجيع املسلمني، 

 . ''ستضعفي العامل واحلماية الكاملة مل
2 -Chris Zambelis, “Iran Deals itself into African Game” , Asia Times, 17 January 2011, in:  

(http://atimes.com/atimes/Middle_East/MA13Ak04.html) , accessed march 14, 2014. 
3 -“ Iran and Israel in Africa: a search for allies in a hostile world” , The Economist , Feb 4th 

2010 , in: (http://www.economist.com/node/15453225) , accessed march 14 , 2014.  
4 -“Iran will stand by Zimbabwe ”, allafrica.com, The Herald , 1 January 2010, in:  

(http://allafrica.com/stories/201001040024.html) , accessed March 14, 2014. 
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حيث ضم جملس األمن ثالث دول أفريقية هي اجلابون ونيجرييا وأوغندا، عندما كانت 

 . تتوىل نيجرييا الرئاسة الدورية جمللس األمن

 :ضمان مصادر مستقرة من اليورانيوم -ج

سعت إيران إىل استغالل خمزون اليورانيوم يف أفريقيا لدعم برناجمها النووي، 

قاب الزيارة اليت قام هبا الرئيس اإليراين امحدي جناد إىل كل من أوغندا ففي أع

يف عددها الصادر يف  Telegraph »تليغراف» أعلنت صحيفة  7102وزميبابوي يف أفريل 

صفقة سرية الستخراج احتياطاهتا غري " هراري"أن طهران أبرمت مع  7102أوت  01

ان حصلت على حقوق حصرية لليورانيوم يف شهر وإن إير ،1املستغلة من مناجم اليورانيوم

وزير الدولة لشؤون الرئاسة، ومت خالهلا  ،"ديدميوس موتاسا"مارس املاضي عندما زارها 

التوقيع رمسيا على االتفاق بعيدا عن األضواء، وأشارت الصحيفة ذاهتا إىل أن صفقة 

، حني زار رئيس 7112ام اليورانيوم هي ذروة الكثري من العمل، الذي يعود تارخيه إىل ع

لني أطلق على هذه طهران حبثا عن النفط، حىت أن بعض احملل" روبرت موغايب"زميبابوي 

كما أن النيجر وهي إحدى دول غرب أفريقيا  2،"النفط مقابل اليورانيوم"الصفقة تعبري 

يل األكرب انتاجا لليورانيوم، حيث حتتل املرتبة الرابعة يف العامل حسب االحتاد الدو

  .وهي مصدر حمتمل لليورانيوم إىل إيران 3النووي،

 :جتاوز العقوبات املفروضة عليها -د

تسعى إيران من خالل تقارهبا مع الدول األفريقية إىل تأمني وصوهلا إىل املمرات 

فأفريقيا متثل هلا بوابة اخلروج احلر حنو العامل عرب املياه  املائية يف أوقات األزمات،

الدولية ويؤكد هذا التصور سعى إيران املستمر لترسيخ عالقات مع معظم الدول األفريقية 

الساحلية سواء يف الشرق أو الغرب أو اجلنوب األفريقي، فتتمدد التحركات اإليرانية حنو 

ث هتدف إيران من تنمية روابطها معها إىل حماولة إقليم شرق أفريقيا وخاصة اريتريا حي

التمركز يف أهم ممرين يف العامل ومها مضيق باب املندب ومضيق هرمز، وهذا يفسر قيام 

إيران بإرسال سفن عند خليج عدن ملواجهة القرصنة البحرية اليت تشهدها السواحل 

                                                 
1 -“Zimbabwe strikes deal to sell uranium to Iran, according to report ” , The telegraph , 

10/08/2013 , in: 
(http://www.telegraph.co.uk/news/10234749/Zimbabwe-strikes-deal-to-sell-uranium-to-Iran-according-

to-report.html) , accessed March 15, 2014. 
2 -“Mugabe Backs Iran’s Nuclear Programme” , Reuters, December 11, 2009, 

(http://www.newzimbabwe.com/pages/china21.14043.html) , accessed march 19, 2014. 
3 -Uranium in Niger, at http://www.world-nuclear.org/information-library/country profiles /countries-

g-n/niger.aspx (accessed January 24, 2017) 
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ل يف غرب أفريقيا على الصومالية، وباملثل تقوم إيران بتنمية عالقات التعاون مع دو

  1 .احمليط األطلسي وقد استخدمت بالفعل املمرات املائية يف غرب أفريقيا

وتتمتع إيران هبامش أكرب للحركة يف غرب أفريقيا عنه يف شرق أفريقيا، وميكن 

إرجاع هذا األمر إىل أن عدد الشيعة يف الغرب يف تزايد مستمر وقد وصل هذا العدد إىل 

ة، وتوجد جالية لبنانية كبرية يف الغرب تقدم دعم مايل سنويا حلزب سبعة مليون نسم

اهلل يف لبنان، وتعترب السنغال من أهم الدول اليت أقامت عالقات قوية مع إيران، حيث 

، هذا إىل جانب أن شرق "بوابة إيران إىل أفريقيا"يصفها الرئيس اإليراين جناد بأهنا 

واإلقليمي نظرا ملوقعه املتميز بالقرب من الشرق أفريقيا ميثل مركز للتنافس الدويل 

األوسط ومنطقة اخلليج وإسرائيل، إىل جانب أن بعض دول إقليم شرق أفريقيا تنظر 

بتحفظ للتحركات اإليرانية يف اإلقليم وتعتربها مهددة ملصاحلها مع القوى الغربية 

ران تقارهبا من الدول تستخدم إي أخرى ومن ناحية 2.وخاصة الواليات املتحدة األمريكية

األفريقية يف النفوذ إىل املنطقة العربية حيث تعمل إيران على توطيد عالقاهتا مع شرق 

أفريقيا خاصة مع السودان وتزنانيا واريتريا وجيبويت، وحىت الدول احلليفة للغرب تسعى 

وية إىل بناء جسور للتعاون معها مثل كينيا وأوغندا، كما تبحث إيران عن دور يف تس

األزمة الصومالية حيث أعلن وزير اخلارجية اإليراين استعداد بالده لتسوية هذه األزمة 

اليت تشكل هتديدا لألمن اإلقليمي والدويل، كما استطاعت إيران تقدمي دعم للمتمردين 

احلوثيني يف اليمن باالعتماد على املوانئ اإلرتريية، مما كان له انعكاساته املؤثرة على 

، وكل هذه التحركات اإليرانية تصب يف 3الستقرار يف منطقة اجلزيرة العربيةاألمن وا

 .حماولة إيران لالعتماد على هؤالء احللفاء يف أوقات األزمات

 :شركاءتعزيز النفوذ السياسي والبحث عن  -ـه

حيث عادت العالقات  أقامت إيران عالقات متميزة مع اجلزائر يف مشال أفريقيا،

بعد فترة انقطاع دامت سبع سنوات على أثر اهتام اجلزائر  7111بني الدولتني يف سبتمرب 

، "اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ"إليران بالتدخل يف شؤوهنا الداخلية ودعمها ملا كان يسمى 

                                                 
1 -Christopher Harmer , “ Iranian Naval and Maritime Strategy ” , middle east security 

report 12 , (June 2013) , pp 28-29. 
2 -Brandon Fite and Chloe Coughlin-Schulte , “ U.S. and Iranian Strategic Competition The 

Impact of Latin America, Africa, and the Peripheral States” , CSIS publications , Washington, 

DC , centre for strategic and international studies (CSIS) , (July 9, 2013) , pp 22-23. 
3 -Eric Schmitt and Robert F. Worth , “ With Arms for Yemen Rebels, Iran Seeks Wider 

Mideast Role” , The New York Times, 15 March 2012. 
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العديد  ومنذ عودة العالقات تكثفت االتصاالت بني الدولتني وتقاربت وجهات نظريهما إزاء

ويل ؤونشطت الزيارات بني مس، 71121من القضايا ومت إنشاء جلنة اقتصادية عام 

حيث مثلت اجلزائر إحدى احملطات  7107اجلانبني وكان آخر هذه الزيارات يف سبتمرب 

اليت زارها الرئيس أمحدي جناد وهو يف طريقه إىل نيويورك حلضور اجتماعات اجلمعية 

ذا إىل جانب أن إيران تتمكن من حتقيق جمموعة من األهداف ه. العامة لألمم املتحدة

االقتصادية عرب تنمية عالقاهتا مع دول القارة األفريقية وخاصة يف ظل حالة العزلة 

اليت تعاىن منها نتيجة لفرض العقوبات عليها، حيث تستطيع إيران االستفادة من األسواق 

مها من منتجات حيوانية وزراعية من هذا األفريقية يف بيع بضائعها واحلصول على ما يلز

الدول، هذا فضال عن حماولة التنسيق مع الدول النفطية يف القارة يف منظمة األوبك 

كما يسعى النظام اإليراين . ومنها نيجرييا، وهى إحدى القوى النفطية الكربى يف العامل

ىل مناطق جغرافية إىل استعراض قوته أمام القوى الغربية من خالل متكنه من الوصول إ

خمتلفة من العامل، ومبا حيمل احتماالت هتديد املصاحل الغربية يف هذه املناطق وبالفعل 

تثري حتركات إيران داخل القارة األفريقية حفيظة الدول الغربية وخاصة الواليات 

املتحدة وإسرائيل، حيث ترى هذه القوى أن نفوذ إيران يف أفريقيا يعد خصمًا من رصيدها، 

باملقابل تعتربه إيران وسيلة للدفاع عن مصاحلها يف مواجهة العقوبات الدولية املفروضة 

 .عليه

دوات اليت تعتمد عليها إيران يف تنفيذ أهدافها يف القارة األفريقية، فهي األأما 

 .متعددة ومتنوعة ما بني أدوات إيديولوجية ودينية وأدوات اقتصادية

 :الثقافية سسات اخلريية واملراكزاملؤ -أ

استخدمت إيران جمموعة من املؤسسات الرمسية واملنظمات اخلريية يف تنفيذ هذه 

، وهي مؤسسات خريية تعمل بشكل "البنياد"األهداف حيث تقوم مؤسسات ما يسمي بـ

مستقل عن سلطة احلكومة ومتثل كيانات اقتصادية عمالقة تضاهي إمكانيات الدولة 

. وغريها" خرداد15 "، و"اإلمام الرضا"، و"الشهيد"، و"املستضعفني"نفسها، مثل مؤسسة 

ومتارس هذه املؤسسات أنشطة كثرية متتد من التجارة إىل التصنيع ونشر الدعوة الدينية 

السياسية، وتقدمي اخلدمات االجتماعية، وهي معفاة من الضرائب وتتبع املرشد األعلى 

                                                 
 والسياسةالعرب وإيران مراجعة يف التاريخ عزمي بشارة،: ، يف"املغرب العريب وإيران" احلسني الزاوي،  - 1

 .025-023، ص ص )7107، 0الدار العربية للعلوم ناشرون، ط: بريوت)
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 (بنياد امداد امام)ومن بني هذه املؤسسات تعترب مؤسسة إمداد اإلمام  1.للجمهورية مباشرة

أحد األدوات اليت تستخدمها إيران لتأمني وجودها يف شرق إفريقيا، السيما يف دعم 

، وقد كان هلذه املؤسسة دور بارز يف عملية تشيع 2 تأسيس مراكز شيعية يف هذه املنطقة

 ىأمحد عبداهلل ساميب، وهو خريج إحد واضحة يف جزر القمر بعد وصول الرئيس

هذا الدور احليوي الذي متارسه  3، 7111مدارس مدينة قم اإليرانية، إىل السلطة عام 

مؤسسة إمداد اإلمام يأيت يف سياق السعي إىل تصدير الثورة اإليرانية للخارج، واليت 

 .عادت إىل واجهة األحداث مع وصول امحدي جناد إىل السلطة

يتمثل دور امللحقيات واملراكز الثقافية مبجاالت اآلداب والفنون، يف باملقابل، 

التعريف بالبلد وثقافته وموروثاته ومعامله السياحية واحلضارية، ولكن إيران احنرفت 

هبذه املراكز عن غرضها الدبلوماسي والثقايف امُلعَلن، فصارت منصَّات للترويج لألفكار والكتب 

شِّيِعّي، كما اجتهدت هذه املراكز طوال السنوات املاضية، يف تعميق ذات الصلة بامَلْذَهب ال

الَعالقات الثقافية مع كل اجلهات ذات الصلة باجلوانب الثقافية، مثل الصحف واجلامعات 

واملكتبات العامة ووزارة اإلرشاد واألوقاف، واحتادات املرأة والشباب والطُّلَّاب، وتنظيم 

، مثل االحتفال مبولد اإلمام الرضا، وميالد السيدة فاطمة احتفاالت ذات طابع ِشيِعّي

 4.الزهراء رضي اهلل عنها، وذكرى كربالء، وغريها

 :األدوات اإلعالمية -ب

إيران إمرباطورية إعالمية هي األكرب على مستوى املنطقة وواحدة من أكرب  متتلك

وتسيطر وكالة بث اجلمهورية . اهلادئ والعامل-اإلمرباطوريات اإلعالمية يف منطقة آسيا

وهي مؤسسة  Islamic Republic of Iran Broadcasting، (IRIB)اإلسالمية اإليرانية 

األعلى علي خامنئي، ومن خالل هذه املؤسسة يتم  حكومية يشرف عليها شخصًيا املرشد

توجيه مثل السياسات اإلعالمية اخلاصة جبميع احملطات التليفزيونية وإذاعات الراديو يف 

 .البالد مبا يتناسب مع توجهات الدولة

                                                 
مركز دراسات الوحدة : بريوت(ات العربية اإليرانية،ـصنع القـرار يف إيران والعالقنيفني مسعـد،  - 1

 .057-050ص ص ، ) 7110، 0العربيـة، ط
 .057، ص املرجع نفسه - 2

3 -“The 'Ayatollah' of Comoros”, in (http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4986508.stm), accessed 

March 19, 2014. 
السودان .. دور املستشاريات الثقافية اإليرانية يف الترويج للمذهب الشيعي"حممد خليفة الصديق،  - 4

 http://www.alburhan.com/Article/index/8186 (accessed on 27 January 2017)  :           "منوذجًا

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4986508.stm
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الوكالة بعدد من الوزارات مثل الثقافة واخلارجية ويتم استخدامها  وترتبط

خلدمة الرسائل اليت تصدر عنهم فيما يتعلق بالترويج للثورة اإلسالمية والثقافة 

من الدستور بوضوح إىل أن حرية  025وتشري املادة . اإليرانية والدبلوماسية العامة

ومبا يتناسب مع القوانني اإلسالمية ( IRIB)التعبري ونشر األفكار جيب أن تتم عرب 

، فهي هتدف إىل إعالم اجلمهور (IRIB)أما اخلدمة الدولية لـ. 1واملصاحل القومية للبالد

اخلارجي، والترويج للتاريخ اإليراين واحلضارة اإليرانية والثقافة اإليرانية لكل من هو 

وتقوم ".  آالف السننيمهتم باحلصول على نظرة واقعية عن إيران وغناها احلضاري عرب

هذه الوكالة بنشر وترويج قيم النظام اإليراين واملوقف الرمسي للحكومة اإليرانية 

 .2 خبصوص التطورات الداخلية والدولية

 :تقدمي التدريب والدعم الفين واملايل -ج

حرصت إيران على تثبيت أقدامها يف إفريقيا عرب تقدمي املساعدات وبناء 

أكرب وكذا تعد إيران . مشروعات البنية التحتية للطاقة وبناء حمطات توليد الكهرباء

االقتصادي بتوقيع اتفاقية للتعاون  7112مصدري السالح للسودان حيث قامت يف عام 

بق، تتمدد البحرية اإليرانية يف أفريقيا وعلى غرار ما س .3العسكري بني البلدينو

تشارك يف بعثات مكافحة القراصنة يف خليج عدن وترسو  إيران بانتظام، منذ أن بدأت

على سواحل الصومال، فضًلا عن العالقات مع إريتريا اليت تدعم تنظيم القاعدة يف 

نغال، ومتمردي كما تدعم االنفصاليني بالتدريب والسالح يف الس( حركة الشباب)الصومال 

  4.ساحل العاج، وغامبيا، ونيجرييا

وظفت إيران أدوات القوة املختلفة يف سياستها االقليمية جتاه دول القارة 

االفريقية، فجاء توظيف املشترك احلضاري واإلسالمي، واعتمدت على ابتعاد الرأي العام 

ترك السياسي كما تبنت توظيف املش. اإلفريقي عن حساسية التجاذب الشيعي السين

وتبين مشاريع مقاومة اهليمنة االمريكية واستقالل دول العامل الثالث عن التبعية 

                                                 
1 -Pierre Pahlavi, Understanding Iran’s Media Diplomacy, Israel Journal of foreign Affairs, 

Vol: 2, 2012, pp. 22-23. 
2 -Ibid. 
3 -Michael Rubin, "Africa: Iran’s final frontier?", American Enterprise Institute, in: 

http://www.aei.org/publication/africa-irans-final-frontier/  
4 -“FM: Iran Resolved to Expand Ties with Africa,” Fars News Agency (Tehran), January 7, 

2013, http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9107133637. 

http://www.aei.org/scholar/michael-rubin/
http://www.aei.org/scholar/michael-rubin/
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االقتصادية والسياسية مث تلتها األداة االقتصادية، وهو ما سيتم التطرق اليه بالتفصيل 

 .يف سياق الدراسة

 :التغلغل اإليراني يف منطقة القرن اإلفريقي - ثالثا

يكتسب القرن اإلفريقي أمهيته االستراتيجية من كون دوله تطل علي احمليط 

اهلندي من ناحية، وتتحكم يف املدخل اجلنويب للبحر األمحر حيث مضيق باب املندب من 

ناحية أخرى، ومن مث فإن دوله تتحكم يف طريق التجارة العاملي، خاصة جتارة النفط 

 أوروبا والواليات املتحدة، كما أهنا ُتعد ممرًا مهمًا القادمة من دول اخلليج واملتوجهة إىل

ألي حتركات عسكرية قادمة من أوربا أو الواليات املتحدة يف اجتاه منطقة اخلليج 

وال يقتصر أمهية القرن األفريقي على اعتبارات املوقع فحسب، وإمنا تتعداها . العريب

سباب رعاية واشنطن ملفاوضات للموارد الطبيعية، خاصة البترول، وهو ما يعد أهم أ

السالم يف السودان، باإلضافة إىل قربه من جزيرة العرب، بكل خصائصها الثقافية 

ذات أمهية استراتيجية من الناحية  ومكنوناهتا االقتصادية، ويوجد به جزر عديدة

وتتسم مصاحل القوى اإلقليمية يف املنطقة بالتشابك والتعقد بني  ،1 العسكرية واألمنية

األطراف املكونة لإلقليم من ناحية، والقوى اخلارجية سواء اإلقليمية أو الدولية من 

السيما يف الصومال ، ناحية أخرى، ولكنها تتجه يف جمملها حنو حتفيز الصراع واستمراره

إذ تتقاطع املصاحل . والسودان، بل وتعترب احملدد الرئيسي ملستقبل التفاعالت يف اإلقليم

انب منها مع بعضها البعض، وتناقضها يف جوانب أخرى، يف إشارة واضحة اإلقليمية يف ج

إىل ما ميكن اعتباره خريطة التحالفات اإلقليمية، واليت قد تتفق أو تتناقض مع مصاحل 

القوى الكربى يف املنطقة، إذ يشري الواقع االستراتيجي إىل تأثري عملية املصاحل واإلرادة 

ت يف منطقة القرن األفريقي، واليت ال تتوافق مع توجهات اإلقليمية يف مسرية التفاعال

وقد . املصاحلة واالستقرار الذي يستند إليه الدور الدويل يف منطقة القرن اإلفريقي

حولت األمهية االستراتيجية ملنطقة القرن األفريقي إىل منطقة نفوذ غريب، جعلتها 

ومع بداية النظام العاملي . لباردةدائما حمل تنافس بني الدول الكربى يف مرحلة احلرب ا

اجلديد يف التسعينيات من القرن املاضي، تصاعدت حدة هذه املنافسة وتعددت أطرافها، 

حيث . ولكنها ظلت ملعبا للدول الكربى، وخباصة الواليات املتحدة وفرنسا واململكة املتحدة

ن أجل كسب مناطق سعت القوى الكربى املسيطرة يف النظام الدويل إىل التدافع عليه م

                                                 
1 -Samson S. Wasara , “Conflict and State Security in the Horn of Africa: Militarization of 

Civilian Groups ”, African journal of political science (AAPS) , Lagos, Nigeria , Vol 7 , No. 

2,2000, p p 2-5. 
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نفوذ هلا هناك، إما سلمًا من خالل العالقات الوثيقة مع نظم احلكم يف املنطقة، أو كرهًا من 

ويف سباق هذا التنافس تأيت إيران اليت أبدت اهتمامًا  1. خالل استخدام القوة املادية

ع كافة متزايدًا بدول القرن اإلفريقي، وذلك يف سياق فتح املزيد من دوائر التعاون م

التجمعات، سواء كانت دولية أو أفريقية أو عربية، ويسري هذا النشاط بالتوازي مع 

الضغوط الغربية واألمريكية بسبب برناجمها النووي، وهتدف من هذه التحركات إىل 

كسب مزيد من التأييد الدويل ملواقفها، وإرسال رسالة إىل الدوائر الغربية حتديًدا مفادها 

 .ة على االنفتاح، لتغيري الصورة النمطية عنها واليت تصفها دائًما بالتشددأن لديها القدر

 :النشاط اإليراين يف إريتريا -0

 ُتوليها اليت اخلاصة األمهية ضوء على إريتريا مع عالقاهتا توثيق على إيران تعمل

 يف الرئيسية املعامل إحدى إن األمحر، البحر شواطئ على اإلسالمية املتواجدة للدول

أسايس "إريتريا  رئيس هبا قام اليت الزيارة يف متثلت قد وإريتريا إيران بني العالقات

 امحدي حممود" اإليراين، الرئيس مع واجتماعه إيران إىل 7112 ماي 70 بتاريخ "أفورقي

 الدولتني يف بني التعاون لتوثيق اتفاقيات على الزيارة هذه خالل التوقيع مت وقد ،"جناد

 منوشهر"اإليراين  اخلارجية وزير بني عليها التوقيع مت واالستثمارات، وقد التجارة جمال

 األعمال رجال من بعض الزيارة يف وشارك إلريتريا، والزراعة االقتصاد ووزيري "متكي

اهليمنة  أمام للصمود خطة بلورتا قد الدولتني": أن اإليراين الرئيس وقال اإليرانيني،

 جماالت الطاقة يف إلريتريا املساعدة تقدمي اقترحت قد إيران وإن الغربية ورفضها،

 لتشجيع تفامهات وثيقة على وإريتريا إليران املالية وزيرا كما وقع 2 ،"والزراعة والصناعة

 ائتمان وثيقة االريتري التصدير لتطوير اإليراين البنك منح األجنيب، وقد االستثمارات

 وزير الدولتني، وأعرب بني التجارية العالقات لتطوير دوالر مليون 25 إىل قدرها يصل

 سفري مع اجتماعه خالل اإليراين النووي للمشروع وتأييده دعمه عن إريتريا خارجية

 معارضة يشكل الذي يف اريتريا الدميقراطي احلزب أشار املتحدة، كذلك األمم يف إيران

 ذلك ينطوي قد وأنـه إيران مع بعالقاتـه يتعلق فيما بالنار يلعب الرئيس"أن  إىل للنظام

إريتريا  يف إيران بعض املصادر متلك إىل استناًداو ،"خطرية  دولية وإسقاطات تداعيات على

                                                 
1 -Jeffrey A. Lefebvre, “ Iran in the Horn of Africa: Outflanking U.S. Allie”, Middle East 

Policy ,Volume 19, Issue 2, (Summer 2012) , p p 117–133. 
2 -Ariel Farrar-Wellman , “ Eritrea-Iran Foreign Relation ” , in: 

 (http://www.irantracker.org/foreign-relations/eritrea-iran-foreign-relations),accessed April 12, 2014 

http://www.irantracker.org/foreign-relations/eritrea-iran-foreign-relations
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 لكن النفط، تكرير منشأة عن الدفاع أجل نصبتها من املدى بعيدة قاعدة عسكرية وصواريخ

 1. إريتريا يف القيادة قبل من التقارير هذه نفي مت

 :اإليراين يف الصومالالتواجد  -7

 سلسلة يف أخرى حلقة اإليراين للمنظور وفًقا الصومال ُتشكل أن املفترض من

األمحر،  البحر من حجر مرمى على اإلفريقي القرن دول وسط اإليراين والنفوذ الوجود

 على القراصنة لعمليات نتيجة املتضررة الدول إىل إيران فتنضم ذلك، إىل باإلضافة

 من طريقها يف كانت إيرانية نقل سفينة القراصنة فقد ضبط. الصومالية الشواطئ امتداد

 تزامن اإليرانية السفينة اختطاف .احلديد من طن 31111 متنها وعلى هولندا إىل الصني

 يف اجلديد الصومايل السفري تعيني ومع أوجها والصومال إيران بني االتصاالت بلوغ مع

 ولن الصومايل الشعب تعرف إيران"إن  املناسبة تلك يف جناد أمحدي حممود وقال إيران،

 القراصنة هتديد خلفية علىو .2" املقموع  الصومايل الشعب عن التزامها بالدفاع من تتهرب

 إن فيها قيل مون، كي بان العام، األمني إىل رسالة املتحدة األمم لدى إيران سفري أرسل

 وخليج الصومال شواطئ إىل اإليراين البحر لسالحتابعتني  سفينتني ُترسل سوف إيران

 يف القرصنة ظاهرة مكافحة أجل من وذلك، .أشهر مخسة يقارب ما تستغرق ملدة عدن

 البحر سالح سفن وجود إن البضائع، تنقل اليت السفن اإليرانية عن والدفاع املنطقة

 احلصول من بل فحسب سفنها عن الدفاع من إيران ُمتكن لن الصومال منطقة يف اإليراين

 أمهية إيران لديها، تويل املتبعة السياسة إطار ، ويف3املنطقة هذه يف أوسع عمل حرية على

 األمهية ذي األمحر، للبحر اجلنويب املدخل على أنه حيث البحري، للخط خاصة

 يف جوان مؤخًرا وقعت وقد اليمن، مع عالقاهتا بتوسيع إيران اإلستراتيجية،حيث تقوم

 كجزء عدن ميناء يف ترسو بأن اإليرانية للبوارج مبوجبها يسمح سوف اتفاقية على 7112

 هذه القوة إن 4.الصوماليني القراصنة ظاهرة ملكافحة أعدت قد كانت إيرانية مهمة قوة من

                                                 
1 -“Ahmdi Nejad: No Limits To Iran-Eritrean Ties ” , Press TV, May 20, 2009, 

(http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=56498&sectionid=351020101), accessed April 19, 2014 
2 -“ Iran Regime Deploys Troops, Ballistic Missiles to Eritrea, ” , Iran Press News, 

December 9, 2008, (http://www.iranpressnews.com/english/source/050873.html) , November 19, 

2009 , Eritrean President Says Iran Has No Military Bases in His Country,” Al-Alam 

Television, May 8, 2009. accessed April 19, 2014 
3 -Ariel Farrar-Wellman , “ Somalia-Iran Foreign Relations ” , may 2010 , in: 

(http://www.irantracker.org/foreign-relations/somalia-iran-foreign-relations), accessed April 21, 

2014. 
4 -Abdullah bozkurt , “Turkey challenges Iran in Somalia” , Today Zaman , in:= 

http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=56498&sectionid=351020101
http://www.iranpressnews.com/english/source/050873.html
http://www.irantracker.org/foreign-relations/somalia-iran-foreign-relations),%20accessed
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الصومال،  منطقة يف عملت أن سبق اليت اإليرانية البوارج الست إىل تضاف أن املتوقع من

 جزء مع عالقاهتا بتوثيق إيران تقوم وباملقابل وأمنها، اإليرانية النقل سفن سالمة لتضمن

 -وجيبويت وإريتريا السودان -األمحر البحر شواطئ على املتواجدة اإلفريقية الدول من

 خليج إىل وصوال األمحر البحر منطقة يف نشطة حبرية بعمليات القيام هلا يتيح بشكل

 سفري مع لقائه يف سابق وقت يف اإليراين، اخلارجية وزير وكان 1. السويس وقناة إيالت

 العظمى قد دفعت الدول الكثرية ومواردها االستراتيجي الصومال موقع إن: "الصومال قال

 أدى الذي هو التدخل هذا الطمع، وإن من ختلو ال بعيون الطبيعية مواردها إىل النظر إىل

 إيران أن على اإليراين اخلارجية وزير أكد وقد ،"الصومال يف االستقرار وعدم األزمة إىل

 استيالء عملية أن فيبدو ذلك، ومع الصومال، يف األزمة حلّل مساعدة أي لتقدمي مستعدة

 الصومال، سوف تصعب عملية على راديكايل – السين الطابع ذات "اجملاهدين شباب" منظمة

 ،2أفغانستان مع طالبان  يف حدث ما مثل ذلك، ومع شيعية املذهب، إيران مع العالقات توثيق

 املس اهلدف دام متطرفة، ما سنية منظمة مع الربغمايت عن التعاون تتردد ال إيران فإن

 هذين مصاحل جتتمع قد أيًضا احلالة هذه يف أنه وال ُيستبعد املنطقة يف الغريب بالنفوذ

 3.الطرفني

 :اإليراين يف جيبويت نشاطال -2

 يف االستراتيجي ملوقعها جيبويت مع العالقات لتوثيق كبرية أمهية إيران تويل

 على استراتيجًيا وجوًدا ختلق اليمن، فهي مع عالقاهتا توثيق جانب اإلفريقي، إىل القرن

 ، قام7111 سبتمرب شهر فيف رئيسية، جتارية مسارات يف األمحر البحر مشارف طريف

 قال الزيارة خالل انعقاده مت الذي الصحفي املؤمتر إيران، ويف إىل بزيارة جيبويت رئيس

 ألن مهدها يف تزل مل الدولتني بني العالقات إن" جناد أمحدي حممود اإليراين الرئيس

 على وقَّعا قد الطرفني أن أوضح قد أنه إال.." مشترًكا تشاطران تارخًيا ال الدولتني هاتني

                                                                                                                   
=(http://www.todayszaman.com/columnistDetail_getNewsById.action?newsId=269753),access April 

21, 2014 
1 -“Iranian Navy Will Fight Piracy Off Coast of Somalia” , Trend News, 30 November, 2009, 

(http://en.trend.az/regions/iran/1590387.html), accessed April 25, 2014 
2 -“Iranian navy launches domestically made destroyer” , AFP, February 19, 2010, 

(http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iWHfIO1lFCuRe9_L_ACa8ozXZAWw), 

accessed April 25, 2014 
3 -Kate Clark , “ Iran sending weapons to Taleban ” , BBC News, 15 septembre 2008, 

(http://news.bbc.co.ukJ2/hilsouth asia/7616429.stm), accessed April 25, 2014  

http://www.todayszaman.com/columnistDetail_getNewsById.action?newsId=269753
http://en.trend.az/regions/iran/1590387.html
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iWHfIO1lFCuRe9_L_ACa8ozXZAWw%20March%2012
http://news.bbc.co.ukj2/hilsouth%20asia/7616429.stm
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 الزيارات جولة خاللو 1. الطاقة جمال يف وتعاون يف مشاريع مشتركة استثمار اتفاقيات

 7112 فيفري اإلفريقية الدول إىل جناد، أمحدي حممود اإليراين الرئيس هبا قام اليت

 املساعدة تقدمي اإليراين الوفد اقترح وقد إليها، بزيارة قام دولة أول جيبويت كانت

 الدولة، يف خمتلفة مشاريع تطوير هبدف واهلندسي والصناعي العلمي اجملال يف جليبويت

 لإلرشاد مركز إلقامة املساعدة هلا وقدمت قرًضا جيبويت إيران منحت ذلك، إىل باإلضافة

 2. الدولة يف املهين

 :التغلغل اإليراني يف السودان - رابعا
حيث اكتسب السودان أمهية  ،0225إيران والسودان منذ عام  بني العالقات توثقت

، إذ مت االجتاه إىل التعاون 0222وازداد تطور هذه العالقات منذ ثورة اإلنقاذ عام . كربى

 متعدد املستويات، والذي تراوح ما بني االقتصادي والعسكري واالستراتيجي، ونتيجة

 يف نالسودا تقع حيث للسودان، كبرية أمهية إيران استراتيجي تويل -اجليو ملوقعها

ُتشكل  أن شأهنا من ذاته الوقت ويف خاصة، ومصر عامة العريب للعامل اخللفية الساحة

الركيزة  السودان تعد السبب هلذا الشمالية، وإفريقيا السوداء إلفريقيا "خلفيا بابا"

هامة  انطالق برمتها، ونقطة اإلفريقية الدبلوماسية واالستراتيجية إليران يف القارة

 .إيران لتوسيع نفوذها يف القارة اإلفريقيةراهنت عليها 

 : عدد من األسباب منها" اإلنقاذ"وكان لتطور العالقات بني إيران والسودان يف عهد 

 . تالقي اخللفية الفكرية للنظامني -0

 . العزلة الدولية اليت واجهت كل من السودان وإيران -7

 . يةتوجه إيران حنو تعزيز عالقاهتا مع الدول اإلفريق -2

رغبة البلدين تعزيز العالقات بينهما يف سبيل مواجهة إفرازات النظام العاملي -3

 . اجلديد

 . رغبة السودان يف االستفادة من اخلربة اإليرانية يف خمتلف اجملاالت -5

ة، ـاهتمام إيران باملوقع اجليوسياسي إلفريقيا حيث املسطحات واملعابر املائي -1

 3. عمقها االستراتيجي واعتبار إفريقيا مبثابة

                                                 
1 -Abdullah bozkurt , “Iran supports al-shabaab in somalia ” , TodayZaman , in: 

(https://www.todayszaman.com/columnist/abdullah-bozkurt_327599_iran-supports-al-shabaab-in-

somalia.html), access April 21, 2014. 
 : ، يف7112، نوفمرب األهرام، " ! إيران وجهودهـا من أجل حبر امحر فارسي"طارق الشيخ،  - 2

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=68625&eid=1097  
3 -Ariel Farrar-Wellman, “ Djibouti-Iran Foreign Relations ” = 

https://www.todayszaman.com/columnist/abdullah-bozkurt_327599_iran-supports-al-shabaab-in-somalia.html
https://www.todayszaman.com/columnist/abdullah-bozkurt_327599_iran-supports-al-shabaab-in-somalia.html
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=68625&eid=1097
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شهدت العالقات اإليرانية ـ السودانية تقدما ملحوظا يف السنوات األخرية، و

وانعكس هذا التقدم على جماالت التعاون املختلفة بني السياسية واالقتصادية والعسكرية 

والثقافية، ويأيت هذا التطور يف إطار اإلستراتيجية اإليرانية اليت تسعى إىل حتقيق 

اقات إقليمية واستحواذ النفوذ الذي ميكنها من تقوية موقفها يف مواجهة الضغوط اختر

اإلقليمية والدولية، فيما يسعي اجلانب السوداين إىل جذب املزيد من الدعم ملواقفه 

إيران  وتقيم 1.خاصة يف ظل تعرضه للضغوط الدولية اليت انتهت بانفصال اجلنوب

 الديين -واأليديولوجي األمين -السياسي اجملال يف وثيقة عالقات بينهما فيما والسودان

 خالل من احلكم مقاليد البشري استلم وقد ،0222 عام احلكم سدة البشري عمر تويل منذ

 وقائع من وعميق جذري بشكل تأثرت قد إسالمي، كانت طابع ذات سودانية ثورة شبه

 السودانية الثورة وراء من وقف وقد الزمن، من بعقد ذلك قبل إيران، يف اإلسالمية الثورة

 منوذًجا برمتها إفريقيا شرق يف ذلك وبعد أوال، السودان يف يقيم أن أراد الذي ترايب، حسن

 املنطقة، هذه يف اخلميين اهلل آية دور يلعب وأن اإليرانية، الراديكالية الشيعية للثورة سنًيا

 ومن .الدولتني هاتني بني العالقات توثيق وراء من واحملرك احلية الروح الترايب حسن وكان

 من أعوام مثانية من احلني ذلك يف مل تكن قد تعافت بعد اليت إيران حبثت فقد جهتها،

 ُوتؤيد تدعم مل األوسط، الشرق يف عربية حليفة عن العراق، مع رحاها دارت اليت احلرب

 إيران تشاطرتزل  ومل كانت اليت السودان وجدت فقد احلرب، أثناء حسني صدام

 هلا، وجنح حليفة إلسرائيل، لألمريكان واملناوئة املناوئة األيديولوجية ورؤيتها معتقداهتا

 وقع الذي االنشقاق بعد حىت والصمود البقاء يف االثنتني بني أبرما الذين والتحالف العهد

 قام 7113 أكتوبر شهر خاللو .التسعينات أواخر يف الترايب وحسن البشري نظام بني

 7112 عام السودان وخالل إىل بزيارة حممد خامتي، احلني، ذلك يف اإليراين الرئيس

 من البشري، عمر السوداين، الرئيس ضد إصداره الذي مت الدويل االعتقال أمر إيران شجبت

 اعتبارات إال ال ُتحركه عادل غري أمًرا: "ووصفته بأنه الدولية اجلرائم حمكمة قبل

 امتالك يف إيران حلق وتأييدها دعمها عن السودانية القيادة أعربت ، وباملقابل،"سياسية

واجلدير بالذكر أنه وفقًا لقاعدة بيانات التجارة لألمم املتحدة لعام  2. النووية الطاقة

                                                                                                                   
=) http://www.irantracker.org/foreign-relations/djibouti-iran-foreign-relations(, accessed April 25, 2014. 

، مارس خمتارات إيرانية، "الساحة اجلديدة للتنافس اإلسرائيلي اإليراين: السودان"جنالء مرعي،  - 1

  http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1243625&eid=11699 (April 25, 2014)         : ، يف7102
، "التوغل اإليراين يف السودان، قراءة على خلفية الضربة اإلسرائيلية ملصنع الريموك" جنالء مرعي، - 2

 =:، يف7107نوفمرب  خمتارات إيرانية،

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1132853&eid=11699 

http://www.irantracker.org/foreign-relations/djibouti-iran-foreign-relations
http://www.irantracker.org/foreign-relations/djibouti-iran-foreign-relations
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1243625&eid=11699
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1243625&eid=11699
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1132853&eid=11699
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من  7112 -7110، ارتفع حجم مبيعات األسلحة إىل السودان خالل الفترة من 7112

، مثلت الذخرية واملدفعية منها حنو 7112عام  مليون دوالر 72حنو مليون دوالر إىل حنو 

، وكانت الذخرية الصغرية %32، فيما مثلت األسلحة الصغرية واملعدات اخلفيفة حنو 53%

ومتثل الصني وإيران وروسيا أهم الدول املصدرة للسالح إىل السودان، حيث %. 2منها حنو 

من إمجايل % 77ا نسبته مليون دوالر مب 024321صدرت إيران إىل السودان ما قيمته 

وميكن القول أنه بالرغم من التباعد اجلغرايف بني إيران  1.قيمة األسلحة املصدرة إليه

والسودان، فإن البلدين قربت بينهما الضغوط األمريكية مثلما قربت بني إيران ودول 

ته أمريكا الالتينية، وإن كان السودان بإمكانه ختفيف الضغوط األمريكية مبعاجلة قضي

املتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان يف إقليم دارفور، فإنه من الصعب على إيران التراجع عن 

ويف املقابل حتاول السودان كسر احلصار املفروض عليها ليس . ملفها النووي بسهولة

بترضية اجملتمع الدويل الذي ال يعترف بشرعية النظام السوداين، وإمنا بإقامة حلف 

يقف يف وجه الواليات املتحدة، هذا باإلضافة إىل اعتزام احلكومة  إستراتيجي مع إيران

السودانية التحالف مع إيران ليس لتحويل تبعيتها املفترضة للواليات املتحدة األمريكية 

وإمنا بسبب املعاناة اليت واجهها من البحث عن دعم خارجي حقيقي معاكس لألهداف 

 .األمريكية

 :كينيا النفوذ اإليراني يف - خـامسا
منذ انتخاب الرئيس حممود أمحدي جناد، طرأ تقـارب ملمـوس على العالقات 

 يف إيران وكينيا، متثل بني العالقات لتوثيق الكينية ولعل االنعكاس البارز –اإليرانية 

، على رأس 7112فيفري  75-73يف  كينيا إىل جنـاد أمحدي حممـود هبا قام الزيارة اليت

اخلاص، وتعد الزيارة األوىل لرئيس إيراين لكينيا  القطاع من عمالأ رجال وفد هـام على

 أال إنه يستحسن"": مومباسا"إىل  وصوله حيث صرح الرئيس اإليراين عند ،0221منذ 

 ،2" جديد من أراضيها واغتصاب بنهب القامعة العظمى للدول اإلفريقية احلكومات تسمح

 الدول بقمع قامت طوال سنني مدى وعلى كبرية أمم تدعي أهنا دول هناك"  :أضاف أنه كما

 النامية الدول لقيام األوان فآن حريتها، وسلبت مواردها وهنبت واستغالهلا النامية

                                                 
، 5العدد  قراءات إفريقية،، "بوابة الشرق األوسط والقارة اإلفريقية: نشاط إيران يف شرق أفريقيا" - 1

 .012، ص 7101يونيو 
2 -“Supply and demand: Arms flows and holdings in Sudan ” , Small Armed Survy, HSBA , 

Sudan issue brief, No.15, Dec.2009, pp.1-2. 
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 فقد جهتها،غري انه من ، 1" للدكتاتوريات رفضها عن باإلعراب واإلفريقية األسيوية

 مع عالقاهتا حساب على إيران مع عالقاهتا تكون بأن معنية ليست أهنا كينيا أوضحت

 حبرية خطوط إقامة على وكينيا إيران بني التوافق كما مت .األمريكية املتحدة الواليات

 وسائل أفادت وقد نريويب، يف إيراين جتاري مركز وبناء "مومباسا"و "عباس بندر "بني

 إيران لقيام احتمال هناك بأن الكيين الرئيس تصرحيات أعقاب يف الكينية اإلعالم

 استأجرت أن وسبق .الكهربائية الطاقة الستخراج نووي مفاعل بناء على كينيا مبساعدة

 نريويب العاصمة مشايل إلكتري -اهليدرو املفاعل بناء أجل من إيرانية شركة كينيا حكومة

 إيران ُتوفر وسوف .مومباسا من مقربة على بالغاز تفعيلها يتم اليت الطاقة لتوليد وحمطة

 وطبًقا 2.يومًيا برميل 214111 حوايل اخلام النفط من طن ماليني 3 أيًضا لكينيا

 منحت فقد كينيا إىل جناد أمحدي حممود زيارة خالل عليها التوقيع مت اليت لالتفاقيات

 الدولتان ذلك، اتفقت إىل باإلضافة دوالر، ماليني 01 إىل قدره يصل قرًضا كينيا إيران

 :جماالت يف بينهما وقِّعت اليت االتفاقيات لتطبيق عمل ِفرق تشكيل على الزيارة هذه خالل

 ويف والصناعة والنفط والطاقة والتربية والزراعة املصريف والتعاون والتجارة االقتصاد

 ومن املسلمني السكان من عالية نسبة كينيا يف كذلك تقطن3 .واإلسكان الصحة جمايل

 يشكل حيث الشيعية، الطائفة أبناء من نسمة مليون نصفأكثر من  حوايل أيًضا ضمنهم

 كما 4الراديكالية، اإليرانية صيغته يف الشيعي اإلسالم لترويج وخصًبا مرحًيا مرتًعا هؤالء

 The Islamic Culture and Relations Organization كينيا يف كبرًيا ثقافًيا مكتًبا إليران

(ICRO) وأيًضا الدينية -الثقافية النشاطات ويضطلع مبهام هناك سفارهتا جانب إىل يعمل 

 متواصلة، وله بصورة إيران يف وتطورات أحداث من جيري ما كل تتناول اليت األخبار نقل

الفارسية،  والثقافة الشيعي للمذهب الترويج يفويساهم املركز  5أخرى إفريقية دول يف فروع

                                                 
 .7112فرباير  71، وكالة أنباء ِمهر اإليرانية :نقال عن - 1
 .7112فرباير  75 ،التلفزيون الكيين: نقال عن 2

3 -“kenya-iran to strengthen ties ” , The Africa Economic Development Institute Data Center 

(AED) , in: (http://www.africaecon.org/index.php/africa_business_reports/read/45) , accessed 25 

March , 2014. 
4 - “Farsnews”, 06/03/2009.  

 CIA Worldمليون نسمة، استنادا إىل املعطيات اليت وردت على موقع  35يبلغ عدد سكان كينيا حوايل  - 5

Fact Book ،00% للمزيد أنظـر. منهم مسلمون وحوايل أكثر من نصف مليون منهم شيعة : 

(march26, 2014 )https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html 

 http://en.icro.ir: يف كينيالكتروين موقع املركز الثقايف اإلسالمي اإلأنظـر  -

http://www.africaecon.org/index.php/africa_business_reports/read/45
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html
http://en.icro.ir/
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. الدول وعلى رأسها كينيا كبري يف هذه مكان احتلت اليت الغربية والثقافة الفكر وجماهبة

 شهر خالل ومت كينيا، -إيران الصداقة أسبوع بتنظيم املكتب قام 7112 جوان شهر ويف

اإليراين،  الثقافة مركز مببادرة وكينيا إيران أطفال بني الصداقة أسبوع إحياء جويلية

 لألطفال، ورسومات احلاسوب وبرامج وفيلًما كتاًبا 700 نريويب إىل ُنقل اإلطار هذا ويف

 جمال يف إيران يف إجراؤها يتم مسابقات يف للمشاركة دعوات اإلنترنت موقع على ُوتنشر

 املذهب اعتناق على كينيا سكان تشجيع إىل هتدف أخرى ثقافية ونشاطات القرآن حتفيظ

 .الشيعي

 :خـامتـة
يعكس الدور املتعاظم إليران يف إفريقيا موقع القارة األفريقية يف االستراتيجية 

 واجلوانب الدبلوماسية اجلوانب على يركز بأنه اإليرانية بشكل عام، حيث يتسم هذا الدور

والتجاري واالستقطاب  االقتصادي وكذلك على البعد الثقافية، واجلوانب السياسية

األجندة اإليرانية التوسعية الطموحة يف القارة اإلفريقية العقيدي واملذهيب، وتعكس 

حماولة املوازنة بني أدايت االقتصاد واأليديولوجية، فقد  :جمموعة من الدالالت أمهها

جاءت التحركات اإليرانية يف القارة األفريقية واليت زادت وتريهتا يف عهد الرئيس 

جناد نتيجة للتطورات الداخلية اليت شهدهتا إيران واليت دفعت يف اجتاه البحث  أمحدي

عن أدوار خارجية استجابة لظروف داخلية من ناحية، ومن ناحية أخرى، عربت هذه 

التحركات عن حاجة إيرانية إىل كسر حالة العزلة اليت فرضها عليها الغرب، وتنفيذا 

ستفادت إيران من عدم وجود هاجس لدى األفارقة يف للتوجهات اإليرانية العقدية، حيث ا

التمييز بني الشيعة والسنة على النحو الذي تشهده دول اخلليج العريب، بل تنظر الدول 

األفريقية إليها باعتبارها دولة إسالمية، حيث وجدت إيران يف الدين اإلسالمي مدخال 

كذلك كان للمساعدات والتعاون  مناسبا للتقارب من خالله مع الدول والشعوب األفريقية،

االقتصادي والتكنولوجي دور هام يف التواصل بني إيران وعدد من الدول األفريقية نظرا 

ملا تعانيه هذه الدول من مشكالت اقتصادية وتنموية لذلك، وحاولت كذلك إيران خالل 

مع الغرب  سعيها للحصول على حلفاء يف القارة استقطاب الدول اليت تربطها عالقات قوية

مثل كينيا وأوغندا يف شرق أفريقيا إال أن هذه الدول وان رحبت بالتعاون مع إيران 

واستقبلت مساعداهتا إال أهنا لن تضحى بعالقات التحالف مع الغرب وخاصة الواليات 

كما أن سعى إيران إىل كسب أصوات األفارقة يف  .املتحدة لكسب إيران وحتديدا كينيا

سواء يف األمم املتحدة، أو يف منظمة املؤمتر اإلسالمي أو املنظمة  املنظمات الدولية

الفرانكفونية أو حركة عدم االحنياز، واجه ضغوطًا متارسها القوى املناوئة إليران يف هذه 
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املنظمات، فإيران تنظر إىل جنوب إفريقيا على أهنا عضو رئيسي يف حركة عدم االحنياز، 

كما عملت إيران . عاقة إيران عن ختصيب اليورانيوموقد قاومت هذه احلركة مساعي إ

على استغالل العضوية غري الدائمة جلنوب إفريقيا يف جملس األمن وتواجدها يف جملس 

حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصاحلها، وعندما صدر تقرير عن الوكالة 

نيوم باملخالفة ملعاهدة يشري إىل استمرار إيران يف ختصيب اليورا 7112الدولية يف عام 

حظر انتشار األسلحة النووية وقرارات جملس األمن، استخدمت جنوب إفريقيا عضويتها 

إيران كما تعترب  .يف جملس األمن حينذاك للتصويت ضد أي عقوبات تستهدف طهران

تطوير عالقتها مع الدول األفريقية خصوصا يف شرق أفريقيا ودول منابع النيل مسألة 

خاصة مع الوضع يف االعتبار أن منطقة مشال أفريقيا والسودان أصبحت منطقة مصريية، 

خصبة جلذب االستثمارات، وستشهد يف املستقبل القريب تنافسًا قويا بني الدول األوروبية 

 كذلك على وتركز إيران. واآلسيوية وىف مقدمتها الصني للسيطرة على منابع االستثمار

 األوسط الشرق يف ترتيبات أية يف اللعبة مفاتيح أحد رهاباعتبا األفريقي القرن منطقة
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